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Een sprookjesachtige
ondergrondse reis
...in het licht gezet.

• Nieuwe feeërieke verlichting in de Grotten
• “Origin”, een nieuwe adembenemende klank- en lichtshow

Een enthousiaste gids in traditioneel kostuum verwelkomt u en neemt
u mee op ontdekking in deze tijdloze en magische ondergrondse
wereld.
De natuurlijke vormen en kleuren van de druipstenen worden
prachtig naar voren gebracht door de duizend en één lichtpuntjes
van de gloednieuwe verlichting van de Grot.
Doorkruis geheime galerijen en majestueuze zalen zo groot als
kathedralen, versierd met de mooiste druipstenen. Zo nu en dan duikt
de rivier weer op vanuit de dieptes en leidt u langs haar kronkelende
pad.
In het midden van de tocht wordt u verrast op een magische reis
naar de oorsprong van de wereld en de Grot, met de nieuwe klanken lichtshow “Origin”, van de bekende spektakelmaker Luc Petit.
Beleef tijdens het hoogseizoen de historische fakkelafdaling in de
gigantische Koepelzaal!
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5 zonnetjes attractie – van het
Commissariaatgeneraal voor
Toerisme van het Waalse Gewest.

Het Domein van de Grotten van
Han ligt in het hart van het eerste
Geopark van België, sinds april 2018
uitgeroepen tot UNESCO Global
Geopark.
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Groene
gids

Het PrehistoHan
Deze boeiende tentoonstelling brengt u duizenden jaren terug in de
tijd! Doorloop 9.000 jaar geschiedenis en ontdek de fabelachtige
archeologische schat van de Grot van Han, die op de bodem van de
rivier werd gevonden.
0:30

Gratis toegang tot het PrehistoHan museum
met uw Grot ticket!

Han 1900
Dompel u onder in de volksgeschiedenis van Han-sur-Lesse en het leven
van haar inwoners: 50 scènes uit het dagelijkse leven en de beroepen van het
begin van vorige eeuw, 90 mannequins, 5.000 voorwerpen en werktuigen
herinneren aan nog niet zo lang vervlogen tijden.
0:30

‘ s We r e l d s m e e s t i n d r u k w e k k e n d e
ondergrondse spektakel
P e r m a n e n t e s h o w, i n h e t h a r t v a n u w b e z o e k a a n d e G r o t

Gratis toegang tot het Han 1900 museum
met uw Wildpark ticket!

Het Park
verwelkomt u in
zijn uitgestrektheid
Een Domein van 250 hectare pure natuur
• Prachtige uitzichtpunten op de droge vallei
• Bladerdakbrug met uitzicht op de toppen van de bomen
• Immense leefruimte voor onze nieuwe beren

... De natuur is van jullie.
Te voet of met de Safari-car, de ongereptheid van het Wildpark blijft
altijd verbazen.
Loop door de uitgestrekte valleien die gedurende duizenden jaren
zijn uitgeslepen door de rivier de Lesse. Vanaf het hoogste punt op de
heuvel heeft u een adembenemend uitzicht op de droge vallei.
Kom oog in oog te staan met een uitzonderlijke fauna.
De meeste Europese diersoorten hebben een onderkomen gevonden
in ons Wildpark: herten, damherten, everzwijnen… maar ook
beschermde diersoorten zoals de tarpan, het Przewalskipaard en de
Europese bizon.
Het is tevens de enige plek waar u de Europese Big 5 tegenkomt: de
wolf, de bizon, de lynx, de bruine beer en de veelvraat.
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Menu’s
van het Domein
2 gangen € 21 - 3 gangen € 24
Éen enkel menu per groep

Hoofdgerecht
Varkensgebraad met Ardense saus, frieten*
Zalmfilet, citroenroomsaus met groenten, frieten*
Ardense kipfilet met dragonsaus, frieten*
Gevulde tomaat met ricotta en quorn, frieten*
* of rijst, kroketten, puree, krielaardappelen.

Dessert
Appeltaart met slagroom
Chocoladetaart met crème anglaise
Coupe speculaas (ambachtelijk ijs)
Fruitsalade

Dranken
Drankenforfait verplicht bij groepsmenu’s
€3
€ 4,50

glas wijn (12,5 cl)
of 1 Blonde van Han
of 1 frisdrank
+ 1 koffie of thee + 1 karaf water
Forfait B

Vegetarische quiche, slaatje
+ 1 drank (frisdrank of pils)
€ 13

(4-11 jaar)

Verse huisgemaakte soep
Ardense terrine, gekonfijte ui, slaatje
Gerookte forel, slaatje
Slaatje met daslook vinaigrette

Forfait A

Gehaktballen met tomatensaus of vol-au-vent, frieten
+ 1 drank (frisdrank of pils)
€ 13

Kindermenu’s

Voorgerecht

Aperitief van het huis

Snelle menu’s

€7

2 glazen wijn (25 cl)
of 50 cl bier of 50 cl frisdrank
+ koffie of thee + 1 karaf water

Menu Express
Frieten, mayonaise of ketchup + 1 frisdrank
€ 4,50
Menu Wolfje
Kippennuggets, appelmoes, frieten + 1 ijsje
+ 1 frisdrank
€ 11
Menu Beertje
Gehaktbal met tomatensaus, frieten
+ 1 ijsje + 1 frisdrank
€ 10

Le Pavillon

Andere formules
Onthaal
Koffie of thee
€ 2,50
Onthaal
Koffie of thee + 1 of 2 koffiekoek(en)
€ 5 - € 6,50
Vieruurtje
Koffie of thee + 1 stuk taart
€5
Picknickmand om mee te nemen
1 sandwich + 1 flesje water (50 cl) + 1 stuk fruit + 1 versnapering
€9

Op aanvraag

Voor speciale aanvragen, gastronomische menu’s, dieetmenu’s,
vegetarische menu’s of grote groepen (meer dan100 personen),
contacteer ons:
(
)
+32 0 84 37 72 13 • reservations@grotte-de-han.be

La Verrière

Formules
op maat

Het Domein maakt uw dromen waar...
Evenementen
Zoekt u een bijzonder concept dat zowel verrassend als succesvol
is? Gelegen in het gezellige en authentieke dorpje Han-sur-Lesse
biedt het Domein van de Grotten van Han een ruime waaier aan
bijzondere MICE mogelijkheden. Verschillende etablissementen
van uiterst uniek tot lekker gezellig, een volledig uitgeruste
venue zaal, een groots weiland voor animatie en partytenten, een
waanzinnig decor voor de meest dynamische teambuildings en een
unieke feestzaal 100m onder de grond voor de meest exclusieve
avondfeesten tot 300 personen.
En dat met een creatief en gastvrij Eventteam dat steeds paraat
staat om met u mee te denken en er voor te zorgen dat iedere
deelnemer een fantastische ervaring beleeft!

Avontuur & Natuur
In het grootste Wildpark van België, ontdekt u een staaltje maagdelijke
natuur. En onder dit kleine paradijs één van de mooiste grotten
van Europa. De mogelijkheden zijn oneindig. Van een interactieve
survival workshop tot een geanimeerde outdoor cooking. Van slapen
in boomtenten met zicht op de oerossen tot vergaderen in de chalet
naast de beren. Van een heuse expeditie naar het hart van de aarde
tot een stevige hike doorheen het park. Van een artisanale kaas- en
bierproeverij tot een heus sterrenchef diner in de grot. Welke formule
u ook kiest, apart is het altijd!

Exclusief
Persoonlijk contact. Een familiair bedrijf. Een kader dat tot de
verbeelding spreekt. Belevingen waarmee u indruk maakt op uw
klanten, gasten of teamleden.
U droomt van een exclusief bedrijfsfeest? Van een productpresentatie,
een receptie of een thema avond? Al onze sites kunnen geprivatiseerd
worden en naar uw wensen worden aangepast, volledig Tailormade.
Zodat u alleen nog maar hoeft te genieten en complimenten in
ontvangst nemen. Contacteer ons, en laat u meevoeren naar deze
wonderlijke wereld!

Info en reservering
Tel : +32 (0)84 37 72 13
www.grotte-de-han.be
Rubriek Groepen

Uw contactpersoon : Kim de Lescluze
Mail : events@grotte-de-han.be
Tel : +32 (0)485 02 62 56
Vraag onze Evenementenmap aan
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Rue J. Lamotte, 2 | 5580 Han-sur-Lesse, België
Tel. : +32 (0)84 37 72 13 Mail : reservations@grotte-de-han.be
www.grotte-de-han.be

Hoe reserveren?

Afspraak op onze website
www.grotte-de-han.be (rubriek Groepen)
Vul uw formulier online in of download uw reserveringsformulier
en stuur het terug naar reservations@grotte-de-han.be

U hebt een vraag ?

Annulatie

Bel onze Reserveringsdienst op het nummer +32 (0)84 37 72 13

Wanneer een reservering met maaltijden minstens 15 dagen vóór
de datum van het voorziene bezoek geannuleerd wordt, zal het
voorschot integraal terugbetaald worden. Wanneer de annulatie
minder dan 15 dagen vóór de voorziene datum gebeurt, blijft het
voorschot voor ons verworven. Wanneer de annulatie minder dan
7 dagen voor het bezoek gebeurt of wanneer de groep niet komt
opdagen, wordt de totaliteit van de maaltijden gefactureerd.
Een annulatie is slechts geldig wanneer ze schriftelijk gebeurt met
ontvangstbevestiging.

Reserveringsvoorwaarden
De groepsvoorwaarden zijn toepasselijk voor een groep die minstens
7 dagen op voorhand reserveert en die minimaal 20 betalende
personen telt, die het Domein op dezelfde dag bezoeken. De
buschauffeur en de groepsleider hebben recht op een gratis bezoek.
Voor de reserveringen met maaltijd wordt een voorschot van
30% van het totale bedrag gevraagd. De reservering wordt slechts
bevestigd na ontvangst van het voorschot. Het saldo moet ten
laatste betaald worden aan het loket op de dag van het bezoek.
Er wordt één keuzemenu gevraagd voor de hele groep. De facturatie
van de maaltijden gebeurt op basis van het aantal gereserveerde
maaltijden. Dit aantal kan gewijzigd worden tot 7 dagen vóór het
bezoek.

Schoolgroepen
Aan scholen worden speciale voorwaarden en een apart onthaal
aangeboden. Download onze schoolbrochure rechtstreeks op onze
website: www.grotte-de-han.be (rubriek Scholen).

